
PROGRAMACIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA DO 

CRA RAÍÑA ARAGONTA DO CURSO 2019/ 2020 

 

XUSTIFICACIÓN 

A biblioteca do noso centro reflexa a importancia que ten a lectura para todo o 

profesorado. Consideramos tamén que grazas a ela se traballan e melloran 

outros aspectos no alumnado. É compensadora de desigualdades, en canto a 

que proporciona a nenos e nenas recursos dos que, en ocasións, carecen nas 

súas casas. É un espazo para practicar a cooperación, posto que alí comparten 

tempos, traballos e lecturas. E, por último, é un espazo civilizador porque 

ofrece un ambiente relaxado, de reflexión e aprendizaxe. 

Actualmente o Cra Raíña Aragonta conta con sete aulas de parroquias e unha 

sede con nove aulas. Na sede é onde se ubica a biblioteca central. Asemade, 

as parroquias contan cunha pequena biblioteca de aula. 

No presente curso escolar, o equipo de dinamización de biblioteca estará 

formado polas seguintes mestras: 

o Alonso González, Elvira 

o De Andrés Costas, Marta 

o Feijoo Ramos, María 

o González Gutiérrez, Soraya 

o Leirós Pereira, Iris 

o Pereira Pereira, Alicia ( coordinadora do equipo ) 

o Rodríguez Da Silva, Sara 

o Rodríguez López, María Luz 

o Valeiras Rivera, Diana 

OBXECTIVOS 

Desde o equipo pretendemos que se acaden os seguintes obxectivos: 

o Fomentar o interese dos nenos e nenas polos libros e o pracer pola 

lectura e a escoita dos contos. 

o Lograr unha axeitada colaboración co resto de equipos e dinamizacións 

do centro. 

o Facer da biblioteca un espazo no que atopar facilmente recursos 

bibliográficos cos cales apoiar a labor docente. 

o Fomentar a participación das familias nas actividades propostas. 



o Continuar coa decoración da biblioteca, co fin de que sexa un espazo 

atractivo, máxico e motivador para o alumnado. 

o Continuar coa catalogación de fondos bibliográficos no programa Meiga. 

o Realizar as expurgacións que sexan precisas, eliminando todo o material 

que conteña estereotipos sexistas. Fomentar a igualdade entre os 

xéneros e o respecto pola diversidade. 

o Empregar as novas tecnoloxías como un recurso para espertar o 

interese pola lectura. 

o Dar resposta ás NEAE que poidan xurdir. 

CONTIDOS 

o Participación na lectura de contos e dramatizacións. 

o Gusto por empregar as tics. 

o Interese pola lectura. 

o Catalogación e revisións dos fondos bibliográficos existentes. 

o Emprego de distintos recursos para fomentar a lectura. 

ACTIVIDADES 

Algunhas das actuacións que se realizarán para acadar os obxectivos citados 

anteriormente son as seguintes: 

o Continuar coa catalogación de novo material no programa Meiga e 

actualizar o mesmo, dando de baixa o  material extraviado ou estragado. 

o Incorporar novo material bibliográfico, tendo en conta os intereses do 

noso alumnado. 

o Recompilar e por a disposición de toda a comunidade educativa 

recursos relacionados con diversas temáticas e conmemoracións que 

establece no artigo 8 a Orde de 20 de xuño de 2019 pola que se aproba 

o calendario escolar para o curso 2019/ 20 (samaín, día da infancia, día 

da paz,…) 

o Realización dun proxecto común para todo o centro. Este ano tódalas 

actividades do centro terán como eixe motivador “o mar”. Para este fin 

existirá unha estreita coordinación cos demais equipos do centro. 

o Presentación da temática do proxecto a través dunha visita de Caselín, a 

mascota da biblioteca. Deste xeito tamén daremos a coñecer a mascota 

ao novo alumnado.  



o Inauguración da biblioteca do centro. Invitación a tódalas aulas do centro 

para que acudan á biblioteca, donde participarán na representación 

dunha canción. 

A mascota entregará ao alumnado un carné, o cal lle facilitará o 

emprego de libros na biblioteca. Asemade, tamén se ofertará a 

posibilidade de que realicen unha pequena manualidade nas aulas. 

Este día, serán as familias as que leven e recollan aos nenos e nenas de 

parroquias na sede.  

Para esta inauguración a biblioteca estará decorada coa temática do 

mar. 

o Invitar ás familias para que poidan gozar do empréstito de libros. 

Estableceranse as condicións do emprego da biblioteca. 

o Publicar na web do centro as novidades da biblioteca e recomendacións 

de contos. Difundir as actividades realizadas. 

o Elaborar un recetario en galego. Cada aula realizará cos nenos e nenas 

unha receita con produtos do mar e cubrirá a plantilla de dita receita. 

Con estas plantillas elaborarase un libro. 

o Visita de Caselín para informar dos mandadiños do Entroido. 

o Realización de adiviñanzas sobre o mar, podendo empregar o 

escornabot para atopar as solucións. 

o Realizar un zoco de libros para conmemorar o día do libro. 

HORARIO 

A biblioteca do centro estará aberta durante todo o horario lectivo e para 

facilitar a organización da mesma, existe un cadro horario onde o profesorado 

se pode anotar para acudir  no momento que desexe. 

Asemade, os martes de 16:00 a 17:00 horas esta estará aberta para que as 

familias poidan realizar empréstitos e devolucións de libros.  

As gardas neste horario serán levadas a cabo por profesorado do centro, 

concretamente por especialistas e mestres e mestras de apoio.  

Os servizos que se ofrecen son os seguintes: 

- Préstamo de libros. 

- Lectura na sala. 

- Formación de lectores. 

- Formación de profesorado. 



AVALIACIÓN 

Co fin de que a presente programación poida levarse a cabo axeitadamente, 

realizaremos unha avaliación continua, modificando aqueles aspectos que se 

considere que sexan necesarios.  

Isto será posible porque o equipo de dinamización da biblioteca reunirase 

constantemente e tratará de coordinarse co resto de equipos e dinamizacións, 

informando tamén periodicamente a todo o claustro das actividades e ofrendo a 

formación necesario para poder empregar a biblioteca. 

Asemade, na memoria final quedará recollida calquera modificación levada a 

cabo e os aspectos a mellorar para o curso seguinte. 


